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Zápisník PRO SILVA 
 

1. Regionálne zaradenie   
 
1.1 Lokalizácia a geografická situácia 
 

 

Krajina: Slovenská republika 
 

Lesná oblasť: 38- Veporské vrchy 

Užívateľ (OZ): OZ Rimavská Sobota 
 

Zemepisné súradnice: s.z.d. 
                                     v.z.d.   

LHC (LUC): Tisovec, LUC Lesy Tisovec 
 

Rozpätie nadmorskej výšky: 
                                 750 – 800 m n. m. 

Názov: Génová základňa Plačková 
 

Prevládajúca expozícia: 
                                  S 

Výmera: 125,39 ha  
 

Priemerný sklon:  
                              54 % 

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda 
 

 

Klimatická oblasť: 
              chladná, okrsok mierne chladný  

Priem. ročné zrážky: 822 mm 
                                

Geologické podložie: 
granodiority až granity, často porforovité 
(karbón) 

Priem. roč. teplota:  5°C 
                                   

Prevládajúce pôdy: 
                  hnedá lesná pôda 

 

2. Prírodná a ekonomická situácia 
 

 

Skupina lesných typov: Fa  Ft, FA 
 

Prírode blízke hospodárenie od r. 2007 

Drevinové zloženie (odhadom v  % podľa 
jednotlivých drevín): 

Zaradenie do vekových tried (odhadom): 

listnaté: bk 56,  js 14,  jh 13 
 

I. – 0,2       %,    II. -  0      %,   III. -  0     %, 
IV. -  0      %,   V. -  99,8     %,   VI+ - 0   % 

ihličnaté: sm 16, jd 1,  
 

Podiel etážových porastov (odhadom): 
                  0 %                     

Zásoba  
 

Produkcia:  Plánovaný etát ročný  
     4,5    m3/ha  

Priem. zásoba (odhad z LHP): 
                    374 - 454 m3/ha 

z toho: úžitková hmota   98 %, palivo   2 % 

Podiel hrubiny od  d1.3 30 cm:      75      % 
 

Plánovaná obnova celkom (z LHP): 0 ha 
                                            

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:    20   % 
 

z toho prir. Obnova  0 %, umelá obnova  0  %      

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:         5     % 
 

z toho na voľ. pl. 0 %, pod clonou por. 0  %      

 
 
 
 
 
 
 



3.   Kritériá prírode primeranej   
pestovateľskej techniky 

Celkom 
prevládajúce 

>75 % 

veľmi 
časté 

50-75 % 

čiastočne 
prevládajúce 

25-50 % 

Zriedkavé 
<25 % 

Pestovanie porastovej zásoby, pred-
nosť výchovy porastu pred obnovou 

   + 

Výberkové hospodárstvo, forma 
stromová 

   + 

Ťažba podľa cieľových hrúbok 
jednotlivých stromov alebo skupín 

  +  

Holorubný hospodársky spôsob 
 

   + 

Prirodzená obnova 
 

+    

Umelá obnova na voľnej ploche alebo 
pod clonou porastu 

   + 

Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne 
členenie na malých plochách 

 +   

Horizontálna štruktúra porastu 
(medzery, skupiny ap.) 

  +  

Porasty prispôsobené ako biotopy pre 
zver 

+    

Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií 
 

+    

Poznámky  

4.  Kritériá drevinového zloženia 
 

    

Autochtónne dreviny, pôvodné na 
stanovišti 

+    

Nepôvodné, ale stanovištne 
prispôsobené dreviny 

   + 

Zmiešané lesy, možnosti tvorby 
zmiešaných lesov 

+    

Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.) 
 

   + 

Prirodzene sprievodné dreviny pri 
výstavbe lesa (jb, br, os, vr) 

   + 

Poznámky Génová základňa pre bk, jh, js  

5.  Kritériá zabezpečenia  
     Biodiverzity 

    

Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace 
 

   + 

Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie 
 

+    

Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť 
avifauny (vtákov) 

+    

Spontánne dynamické  vývojové 
procesy (sukcesie s br, bo ap.) 

 +   

Historické pestovateľské formy (napr. 
nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu 

  +  

Poznámky Relatívne odolný voči imisiám 

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko + 

 

 
 



Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA: 
 
V roku 2003 bola uznávacím listom OÚ v Rimavskej Sobote schválená GZ Plačková na LUC Lesy 
Tisovec – štátne. Poslaním GZ je zachovanie genofondu Bk, Jh a Js vyznačujúceho sa plnodrevným, 
rovným kmeňom, kvalitnou korunou a prispôsobilosťou k danému stanovišťu. Zabezpečenie 
prirodzeného zmladenia pôvodných zachovalých štruktúr porastov je potrebné podriadiť spôsob 
hospodárenia. 
   Prírodné pomery v danej oblasti umožňujú cielene hospodáriť so 100 % podielom prirodzeného 
zmladenie pri zachovaní genetickej diverzity. Dlhodobým cieľom hospodárenia okrem iných funkcii je 
aj skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby, vytváranie vertikálnej a horizontálnej štruktúry tak, 
aby sme sa postupne dopracovali k štruktúre blízkej prírodnému lesu. Rôznymi obnovnými postupmi 
v ďalšej fáze v jednotlivých porastoch sa výsledky práce budú dať veľmi dobré porovnať, sledovať 
účinnosť vykonaných opatrení a porovnávať efektivitu. V pestovateľskej činnosti sa dospeje 
k výraznému zníženiu nákladov.  
   Pestrejšiu prirodzenú druhovú skladbu je možno docieliť členitejšou priestorovou výstavbou lesných 
porastov, predĺžením obnovnej doby a vhodnými výchovnými zásahmi. Cieľavedomým 
obhospodarovaním porastov v rôznych rastových fázach dosiahnuť ešte vyššiu kvalitu jedincov Bk, Jh 
a Js. Zabezpečiť tým stabilitu porastov a vyšší podiel cenných sortimentov. Stanovišťom má Bk, Jh 
a Js na celej ploche veľmi vhodné podmienky na uplatňovanie podrastových foriem hospodárenia. 

   Územie je sprístupnené odvoznými cestami Plačková – Bánovská a Plačková – Diel – 
Rosiarka. Do budúcnosti bude potrebné niektoré porasty sprístupniť, resp. dokončiť sprístupnenie, aby 
sa dalo v porastoch pracovať po pracovných poliach / približovacích linkách dočasného charakteru/  

 

 

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:  
 
Obnovné ťažby  

V súčasnom LHP nie sú plánované. 
Prevládajúcim predpisom obnovných postupov v bývalých LHP boli maloplošný clonný rub       

( MCR ), okrajový clonný rub ( OCR ) na striedavých pásoch na dve výšky porastu a dorub ( DO ) po 
zabezpečení obnovy.  Vo väčšine predpis udával dva zásahy za decénium. 
 Zaužívané technologické postupy - JMP, lanovky, LKT, RZ, manipulácia jedným rezom na 
odvozné dĺžky. 
  

Výchovné ťažby  
 Výchovné ťažby sú v porastoch do 50 rokov predpisované na dvakrát, v porastoch s vekom 
50+  spravidla jedenkrát s intenzitou do 8 - 12 %.   
 Výchova je zameraná na zdravotný a kvalitatívny výber v úrovni a podúrovni. 
 Prebierky sa rozčleňujú 2 – 2,5 m širokými linkami vo vzdialenosti 40 – 50 m.  
 

Obnova lesa  
V súčasnom LHP nie je plánovaná. 

Obnova lesa sa vykonávala kombináciou prirodzenej a umelej obnovy. Po doruboch sa umele 
zalesňovali voľnokorennými sadenicami miesta kde zlyhala z rôznych dôvodov prirodzená obnova  
 Spôsob vykonávania : sadba voľnokorenných sadeníc 

 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
  Ochrana proti burine sa prevádza v porastoch, kde je umelá obnova jedenkrát ročne 
odstraňuje sa černičie, malinčie a rôzne buriny. Ochrana mladých lesných porastov proti zveri sa 
vykonáva na jeseň na umelo založených mladých porastoch repelentom  (Cervacol, Trial ). Plecie ruby 
a výseky nežiadúcich drevín ako sú lieska, breza a rakyta kým MLP nespĺňa kritéria zabezpečenia. 

  
Výchova prečistkami 
 Predpis prerezávok : 1x až 2x za decénium podľa stavu porastov 
Ihličnaté : podúroveň, zdravotný výber – silnejšie zásahy 
Listnaté :  úroveň, predrastlíky, zdravotný výber – jemnejšie zásahy 
 
 



 
 
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA  
 
 
Obnovné ťažby  
 Spôsob vykonania : účelový výber forma stromová a skupinová, skupinovitý clonný rub 
Porasty, ktoré sa nachádzajú v GZ sú 80 až 100 ročné, nerozpracované, s pestrým drevinovým 
zložením a dobrým potenciálom prirodzenej obnovy. Súčasný predpis v LHP – prebierka 50+ 
považujem v rámci zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa za nedostačujúcu. Mojim zámerom 
v týchto porastoch je inicializovanie nástupu prirodzeného zmladenia nepravidelne na ploche porastov 
čím by vznikla diferencovaná vertikálna a horizontálna štruktúra porastov, ďalej zvyšovanie odolnosti 
a stability pri súčasnom zvyšovaní objemového a hodnotového prírastku na najkvalitnejších jedincoch. 
 Veľmi dôležitou otázkou pri uplatňovaní zásad prírode blízkeho obhospodarovania je 
technologická príprava pracoviska, zameraná na vyznačení približovacích liniek vo vzdialenosti max . 
30 – 40 m.  
 Ťažba : smerová stínka k približovacím linkám, kmene prerezávať aby nedošlo pri približovaní 
k škodám na ostávajúcom poraste ako i na nárastoch, zabezpečiť náter poškodených jedincov 
vhodnými prípravkami ( Pellacol). 
 Približovanie : podľa terénnych podmienok – Lanovky, ŠLKT, UKT, RZ 
  

Výchovné ťažby  
 Ťažby budú zamerané na uplatnenie uvoľňovacej prebierky, ktorou sa sleduje maximálne 
naakumulovanie objemového prírastku na najkvalitnejších jedincoch, odstránením nekvalitných 
a zdravotne poškodených jedincov listnatých drevín, u smreka na výrub kalamitných stromov               
/ sucháre, zlomy /, jedince jedle ponechať a podporovať ich prirodzené zmladenie pre jej zachovanie 
v štruktúre porastov. Cieľom výchovy je zvýšiť hodnotový prírastok na cieľových stromoch porastu ich 
odclonením. Vzhľadom na dobudovanie siete dočasných približovacích liniek bude potrebné zvýšiť 
intenzitu zásahu na cca 15 % čím dočasne poklesne porastová zásoba. 
 
   

Obnova lesa  
 Pri uplatňovaní zásad prírode blízkemu obhosodarovaniu počítame, že prirodzenou obnovou 
zabezpečíme celú obnovu lesa, v prípade, že prirodzená obnova z rôznych príčin zlyhá na umelú 
obnovu sa použijú sadenice voľnokorenné alebo obaľované z autochtónnych populácii. 

 
Starostlivosť o mladé lesné porasty 
 Starostlivosť o mladé lesné porasty ako je ochrana proti burine a zveri sa bude prevádzať len na 
častiach porastov založenými umele, plecím rubom sa bude vykonávať redukcia počtu jedincov 
a úprava drevinového zloženia, aby porast bol drevinovo pestrý aby sa neprejavila agresivita buka na 
úkor iných drevín. V snahe zabezpečiť určitý podiel JD v porastoch bude potrebné ju chrániť proti 
odhryzu zverou – použitie mechanickej ochrany individuálnej prípadne plošnej (oplôtky) 

 
Výchova prečistkami 
 Vzhľadom k tomu, že väčšinou sa jedná o listnaté porasty bude sa vykonávať čistka, ktorý 
bude mať charakter úrovňového zásahu s negatívnym výberom – odstraňovanie predrastlíkov 
a rozrastlíkov, poškodených, chorých a výrazne netvárnych jedincou. Čistka bude zameraná aj na 
úpravu drevinového zloženia. Prvý zásah silnejší vzhľadom na veľký počet jedincou z prirodzeného 
zmladenia postupne intenzitu znižovať, držať sa zásady včas, mierne a častejšie. 
 Porasty rozčleniť dostatočnou sieťou približovacích liniek širokými 2 m s rozostupom 30 m. 

 
 
 
 
 



Demonštračné objekty  
 

Porast 400  
Charakteristika: /LHP 2003 – 2012/  

 

Výmera:  7,01 ha,    vek porastu: 100 rokov, zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín: Bk 55, Sm 20, 

Jh 15, Js 10, sklon 55 %. 

Celková zásoba: 3070 m3, zásoba na 1 ha:  438 m3 

Porast zaradený do GZ. 

  

Predpis predchádzajúceho LHP /1993-2002/:  bez zásahu 

Vykonaná ťažba: spracovaná kalamita : ihličnatá 92 m3, listn. 143 m3, spolu: 242 m3. 

 

Nový predpis /LHP 2003-2012/:  prebierka 245 m3 – intenzita zásahu 8 %, t.j. 35 m3/ha. 

Porast nie je dostatočne rozčlenený. Predpokladá sa približovanie koňmi /P-VM/ a ŠLKT /VM-OM/. 

 

Komentár: Vzhľadom na nedostatočnú sieť približovacích liniek je potrebné porast sprístupniť 

dočasnými linkami 3-4 m široké vo vzdialenosti cca 40 m. Ťažba bude zameraná uplatnením 

účelového výberu, ktorý bude mať dve etapy Prvú: sledovanie maximálneho naakumulovania 

objemového prírastku na najkvalitnejších jedincoch uplatnením pozitívneho ÚV, súbežne s vykonaním 

negatívneho ÚV odstránením nekvalitných a zdravotne poškodených stromov. Cieľom je zvýšiť 

hodnotový prírastok. Odclonením cieľových stromov sa naštartuje zmladzovací proces. 

Druhá etapa: Postupné odkrývanie prirodzeného zmladenia uplatnením účlového rubu spolu so 

skupinovite cloným rubom. 

Technologický postup: Predpokladá sa približovanie koňmi /P-VM/ a ŠLKT /VM-OM/. 
           

Obr. č. 1 

 



 
 

Porast 405 A  
 
Charakteristika : /LHP 2003-2012/ 
Výmera: 5,12 ha,  vek porastu: 100 rokov,  zakmenenie:  0,8,  zastúpenie drevín: Bk 50, JS 20, Sm 
15, JD 10, JH 5,  sklon 60 %. 
Celková zásoba: 2247 m3 , zásoba na 1 ha 439 m3, Porast zaradený do GZ. 
 
Predpis predchádzajúceho LHP /1993-2002/: v hustejších skupinách prebierka, prebierková plocha        
                                           5,00 ha, 180 m3. Vykonaná výchovná ťažba na ploche 5,00 ha / 202 m3. 
 
Nový predpis LHP /2003-2012/:  prebierka na celej ploche 180 m3, t.j. intenzita zásahu 8 %, 25 , 
                                                    m3/ha. 
Komentár: porast je potrebné zahustiť sieťou približovacích liniek /rozostup cca 40 m, šírka 3-4 m. 
Použitím účelového výberu dosiahneme uvoľnenie korún najkvalitnejších jedincov, odstránením 
rozrastavých, zdravotne poškodených jedincov listnatých drevín, z ihličnatých drevín jedľu ponechať 
a podporovať jej prirodzené zmladzovanie , u smreka vyťažiť kalamitné jedince. 
Cieľom je zvýšiť hodnotový prírastok. Odclonením cieľových stromov naštartovať zmladzovací proces.  
Technologický postúp: Ťažba bude vykonaná JMP, predpokladá sa približovanie P-VM lanovým 
systémom po približovacích linkách a odťahovanie na OM ŠLKT. 
 

 

 

          Obr. č. 2 

 
 

 

 

 



 

 

 

Porast 407 
 
Charakteristika: /LHP 2003-20012/ 
Výmera: 6,28 ha,  vek: 90 rokov, zakmenenie: 0,8, zastúpenie drevín Bk 60, Jh 15, Js 15, Sm 10,   
sklon 60 %. 
Celková zásoba porastu: 2524 m3, zásoba na 1 ha 402 m3. Porast zaradený do GZ. 
 
Predpis predchádzajúceho LHP /1993-2002/: v hustejších skupinách prebierka na ploche 5,00 ha /  
150 m3. Vykonaná výchovná ťažba na ploche 5,00 ha ú 170 m3 a spracovaná kalamita 8 m3. 
 
Nový predpis LHP 2003-2012/: prebierka 6,28 ha / 250 m3, t.j. intenzita zásahu 10 %, 40 m3/ha. 
 
Komentár: porast je potrebné sprístupniť sieťou dočasných približovacích liniek. Použitím účelového 
výberu odstrániť rozrastavýé, zdravotne poškodené jedince listnatých drevín, u smreka vyťažiť 
kalamitné stromy. Cieľom je dosiahnuť akumuláciu hrúbkového a objemového prírastku na vybraných 
stromoch porastu a zároveň pripraviť podmienky  pre bohatú semennú úrodu z kvalitných stromov čím 
sa zvyšuje genetická hodnota následného porastu. 
Technologický postup: Ťažba bude vykonaná JMP. Predpokladá sa približovanie P-VM lanovým 
systémom a odťahovanie na OM ŠLKT. 
  
 
 
         Obr. č. 3 

 
 
 
 
 



Porast 413 A 
 
Charakteristika: LHP 2003-20012/ 
Výmera: 6,35 ha,  vek:  100 rokov,  zakmenenie:  0,8,  zastúpenie drevín: Bk 80,  Jh 15,  Sm 5, sklon 
50 %. Celková zásoba: 2584 m3, zásoba na 1 ha  407 m3. Porast zaradený do GZ. 
 
Predpis predchádzajúceho LHP (1993-2002/: prebierka okrem redších skupín 4,00 ha /100 
m3.povolená zmena predpisu výšky ťažby na 125 m3. Vykonaná prebierka na ploche 4,00 ha /126 m3. 
 
Nový predpis LHP /2003-2012/: kalamitu spracovať, prebierka 6,35 ha/300 m3, t.j. intenzita zásahu 8 
%, 48 m3/ha. 
 
Komentár: porast je potrebné zahustiť sieťou približovacích liniek. Navrhujem vykonať účelový výber 
zameraný na uvoľnenie korún najkvalitnejších jedincov, odstránením nekvalitných a zdravotne 
poškodených jedincov listnatých drevín, u smreka vyťažiť kalamitné jedince. 
Cieľom je dosiahnuť zvýšenú stabilitu porastu, akumuláciu hrúbkového a objemového prírastku na 
vybraných stromoch porastu a zároveň pripraviť podmienky pre bohatú semennú úrodu. 
Technologický postup: Ťažba JMP, približovanie P-VM lanový systém, odťahovanie na OM ŠLKT. 
 
 
 

                     Obr. č. 4  

 
 

 

 

 

 

 

 



Dlhodobý zámer:   
 

- dosiahnuť trvalý, stabilný porast zložený z pôvodných drevín, 
- čo možno najlepšie využívanie produkčného potenciálu stanovišťa a rastového priestoru, 
- les chápať a formovať nie plošne ale priestorovo. Vhodné priestorové rozmiestnenie drevín 

podľa nárokov na svetlo. Produkčné ciele podriadiť ekologickej stabilite lesa aj za cenu ústupku 
od maximálne možnej trvalej objemovej a hmotovej produkcie, 

- výmenu generácii viazať na prirodzenú obnovu, 
- systematickou pestovnou starostlivosťou o porastovú zásobu zlepšovať kvalitu produkcie, 

uplatňovať princíp trvalého zušľachťovacieho výberu, 
- rubnú zrelosť nevzťahovať na celý porast, ale na jednotlivé stromy. To znamená priblíženie 

celej koncepcie  ku maloplošnej podrastovej forme a výberkovému hospodárskemu spôsobu, 
- zlepšenie hospodárskej situácie cez väčší podiel kvalitnejších a hrubších sortimentov na 

drevnej produkcii a tým aj na celkovom ojeme ťažby, 
- vylúčenie holorubu tak vo väzbe na obnovný ako aj ťažbový princíp.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Porastová mapa GZ Plačková 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


